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Címzettek: valamennyi ajánlattevő 

 

Tárgy: 1. számú Kiegészítő tájékoztatás VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú „Külterületi 

helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 

karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése” projekt keretében 

„Külterületi helyi közutak fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 

Tisztelt Ajánlattevők! 

 

A tárgyi közbeszerzési eljárásban érkezett kérdésekre a válaszokat az alábbiakban adjuk meg:  

 

1. 
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Válasz: Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás „V.2. További információk” pontjában, valamint 

a közbeszerzési dokumentum 15. oldalán meghatározottak szerint az ajánlattevő által is idézett 

megajánlás  ajánlattevő részéről a szakemberre vonatkozóan minimum 24 hónap, maximum 36 

hónap lehet. 36 hónap feletti megajánlást Ajánlatkérő a maximális pontszámmal (10 pont) 

értékel, míg a 24 hónap alatti megajánlást a 24 hónappal egyenértékűen 0 pontot kap. 

Ajánlatkérő a 24 hónap alatti megajánlást nem nyilvánítja érvénytelennek a 2. értékelési 

szempont tekintetében, arra a minimális 0 pontot adja. 

Jelen értékelési szempontnál a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott MV-KÉ 

jogosultság megszerzéséhez már felhasznált (minimum 3 év, azaz 36 hónap) szakmai 

tapasztalat is megajánlható és a szakmai gyakorlathoz hozzászámítható, amennyiben a 

megajánlott szakember már rendelkezik kamarai jogosultsággal. De a kamarai jogosultság 

megléte nem feltétel az ajánlattételkor.  

A „bujtatott alkalmasság” felvetésre Ajánlatkérő azt a választ adja, hogy jelen eljárás a Kbt. 

115. § (1) bekezdés szerint lefolytatott eljárás, melynek alkalmazása során Ajánlatkérő az 

eljárásban nem köteles alkalmassági követelményt előírni. Ezért Ajánlatkérő csak a teljesítésre 

képes, szakmailag megbízható gazdasági szereplőknek küldte ki az ajánlattételi felhívást, 

melyre tekintettel nem került sor műszaki-szakmai alkalmassági követelményként előírására a 

szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberrel való rendelkezés. A Kbt. 115. § szerinti 

eljárásban attól függetlenül is lehet a szakemberre vonatkozóan értékelési szempontot 

meghatározni, hogy arra alkalmassági feltétel is elő lenne írva, vagy az esetlegesen bujtatott 

alkalmassági követelmény lenne.  

Ebben az eljárásfajtában Ajánlatkérő olyan cégeket kért fel, melyek alkalmasságát előzetesen 

már ellenőrizte, továbbá meggyőződött a cégek felkészültségéről, megbízhatóságáról, és arról, 

hogy a szerződés szakszerű és szerződésszerű teljesítésére alkalmasak, így indokolatlan és a 

túlzott adminisztrációt növelő elvárás lett volna további követelményeket meghatározni 

számukra. 

A Közbeszerzési Szemle 2017/1-2. számában Dr. Csányi István Helyettes Államtitkár Úr 

szakcikkét tanulmányozva megállapítható, hogy az alkalmassági követelmények mellőzése 

nem akadályozza azt, hogy Ajánlatkérő a szakember minőségét bírálati szempontként értékelje. 

Mindezek alapján Ajánlatkérő az egységes joggyakorlat alapján alakította ki álláspontját az 

eljárás előkészítése során. 

Mindezekre tekintettel az 1 fő szakember bírálati szempontként való értékelése nem minősül 

alkalmassági követelménynek, és nem is tekinthető úgy, hogy ezzel az értékelési szempont 

megfogalmazásával burkoltan alkalmassági követelmény került volna meghatározásra. 
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2. 

 

 

Válasz: Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy az előleg levonása a 2. részszámlából 

történjen meg. A felhívás (III.1.1. pont) és a szerződéstervezetek (VI.2. pont) módosításra 

kerülnek. 

 

3. 

 

 

Válasz: M80 illetve M22: a kiírásban szerepelt és kötelezően alkalmazott ÉNGY kódok a 

2017.I verzióval készültek. Javasoljuk, hogy a megjelölt tételeket árazza be az ezzel műszakilag 

egyenértékű, szabványosan alkalmazható és beszerezhető zúzottkővel. 
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4. A helyszínrajzok alapján a tervezési területen becsatlakozó földutak találhatóak, amelyekhez 

nincs kiépítve útcsatlakozás, annak helyén nyílt árok található. Kérdésünk az lenne, hogy kell-

e csatlakozást kiépíteni? Ha igen, milyen hosszúságban és szélességben kell kiépíteni, illetve 

kell-e alatta átereszt elhelyezni?  

 

Válasz: A kiépítést a kiadott helyszínrajzok alapján kell kiépíteni.  

  

5. Az építés alatt az utak teljes szélességben lezárhatók lesznek? Ha igen, kell-e rá 

forgalomkorlátozási terv?  

 

Válasz: Le kell zárnia a teljes szélességben, erre vonatkozóan külön forgalomkorlátozási terv 

készítése nem szükséges. De a munkaterületet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően el 

kell korlátozni.  

  

6. A padkaelrendezés által kell-e idegen terület igénybevétellel számolni az út csapadékvíz 

elvezetésének biztosításához az y-elágazásnál (a szűk telekhatár miatt)?  

 

Válasz: Nem. A létesítmény magvalósításában idegen területet nem kell igénybe venni. 

 

Kérem, hogy a válaszokat szíveskedjenek figyelembe venni az ajánlattétel során.  

 

Debrecen, 2019. május 15. 

 

Tisztelettel: 

        
       Dr. Berecz Orsolya Zsuzsa 

      felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

 

        

 


